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RESUMO 
 

 
Este memorial formativo teve como proposta refletir sobre a minha formação 
musical, especificamente na guitarra. Ao longo desse processo, pude expor e refletir 
sobre o que vivenciei nessa caminhada musical. Foi possível recordar alguns 
aspectos relevantes durante essa jornada desde a aprendizagem inicial, passando 
pela atuação profissional e após ingressar na universidade. Destaco que a minha 
formação musical teve suas bases erguidas no ambiente familiar, sendo primordial o 
meu desenvolvimento e o interesse em ser um profissional da área. A experiência de 
ser um músico freelancer e atuante em bandas de baile em Brasília – Distrito 
Federal, representou os pilares deste processo de aprendizagem e aperfeiçoamento 
musical. A estrutura restante e o refinamento de tudo que aprendi anteriormente 
foram ampliada e aprofundada no meu processo formativo no ensino superior. Ao 
refletir sobre quais foram estes aspectos acadêmicos e não acadêmicos, pude trazer 
uma literatura tendo como principais referências os textos de Green (2013,2000); 
Garcia (2014) e Corrêa (2008) que contribuíram para a compreensão do processo 
da minha formação musical dentro e fora da universidade. O trabalho está dividido 
em três partes: na primeira abordo o memorial como um importante meio de 
narrativa do processo formativo, na segunda, trago um embasamento teórico sobre 
conceitos musicais que fizeram parte da minha formação como por exemplo, 
aprendizagem formal, informal, autoaprendizagem e improvisação, na terceira parte, 
faço uma abordagem sobre a minha atuação profissional como músico performer e 
freelancer em bandas de baile, expondo algumas experiências de aprendizagem. 
Um momento relevante nesse processo, diz respeito ao meu ingresso na 
Universidade de Brasília (UnB). Neste momento, ressalto a aprendizagem no curso 
de música nas disciplinas de Guitarra, abordando alguns aspectos musicais 
aprendidos e aprimorados durante a graduação e as transformações que emergiram 
na minha prática profissional a partir dessas experiências.  

 
 

Palavras-chave: autoaprendizagem musical; guitarra; memorial formativo. 
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1- EXPERIÊNCIAS DE VIDA E FORMAÇÃO 

 

O presente trabalho veio da necessidade de abordar um tema sobre 

experiências de vida e formação, que fazia parte do meu cotidiano musical, e a partir 

daí construir um memorial formativo que fizesse parte das narrativas das minhas 

experiências vivenciadas como músico aprendiz e profissional nos âmbitos 

acadêmicos e não acadêmicos. Diversos autores têm pesquisado sobre experiência 

de formação e autobiografia. Dentre eles, Josso (2006) traz algumas reflexões sobre 

esses processos formativos. Para a autora: 

 
O trabalho biográfico não consiste em somente fazer emergir lembranças 
pertinentes à vista do questionamento que orienta este trabalho. É preciso 
chegar em um momento charneira de reconstrução de quem faz história no 
percurso relatado. É o momento em que se trata de compreender como 
essa história articula-se como um processo – os processos de formação. 
Isso pode ser depreendido mediante as lembranças que se articulam entre 
o presente, passado e futuro. Será o estabelecimento dessa perspectiva 
temporal que permitirá nomear os ‘argumentos’ da história do aprendiz. 
(JOSSO, 2006, p. 378). 

 
 

Estes momentos charneira, segundo a pesquisadora, seriam o indivíduo 

estar em um ponto, por assim dizer, e a partir de atitudes e consequências estar em 

outro. Trazendo este conceito para o universo acadêmico, como exemplo, seria um 

músico que ingressou em um curso superior de música e ter uma oportunidade de 

intercâmbio fora do país.  

Pensar a formação do ponto de vista do aprendiz é, para a pesquisadora, 

não ignorar as subjetividades. De acordo com Josso (2006), aprender pela 

experiência é ser capaz de resolver problemas dos quais se pode ignorar que 

tenham formulação e soluções teóricas, fazendo com que a experiência formadora 

seja uma experiência que dialoga com o saber e com os conhecimentos de 

processos de significação para o sujeito.  

Esses processos de significação estão relacionados, segundo a autora, com 

a reflexão sobre si mesmo. As experiências que descrevem um processo de 

formação podem assim partir de uma perspectiva de como o autor da narrativa 

compreende a sua formação (JOSSO, 2006). 

Frison e Simão (2011) discutem a abordagem autobiográfica em uma 

pesquisa. Segundo as autoras, “O centro da pesquisa autobiográfica encontra-se no 
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ser humano que, em diferentes contextos e situações, autobiografa-se, quer 

narrando fatos de sua vida, quer refletindo sobre seu processo de autoformação.  

A pessoa, ao narrar, narra-se e, ao fazê-lo, ressignifica experiências, 

vivências, aprendizagens, dando-lhes novo significado. “Nessa linha de pensamento, 

a autobiografia é uma abordagem que possibilita aprofundar a compreensão dos 

processos de formação, revelando-se como um instrumento de investigação, mas 

também e, sobretudo, como um instrumento de formação”. (FRISON; SIMÃO, 2011, 

p. 199). 

De acordo com os autores citados, é possível, com a pesquisa 

autobiográfica, mapear e compreender as narrativas autobiográficas de formação 

expressas nas pesquisas de tal cunho. Segundo Cantalice (2013), o memorial se 

constitui em um exercício de interrogação a cerca de nossas experiências passadas 

para fazer emergir não só as recordações e lembranças, mas também informações 

que confiram novos sentidos ao nosso presente. Para a pesquisadora, a forma como 

encaramos certas situações e objetos está impregnada por nossas experiências 

passadas. 

 

Fazer um Memorial consiste, então, em um exercício sistemático de 
escrever a própria história, rever a própria trajetória de vida e aprofundar a 
reflexão sobre ela. Esse é um exercício de autoconhecimento e de 
transformação. É um relato que reconstrói a trajetória pessoal, mas que tem 
uma dimensão reflexiva, pois implica que quem relata se coloca como 
sujeito que se autointerroga e deseja compreender-se como o sujeito de sua 
própria história. (CANTALICE, 2013, p. 2).  

 

A ideia de fazer um memorial formativo veio como uma forma de auto 

reflexão da minha trajetória musical, falando sobre tópicos e aspectos que vivenciei 

neste processo formativo antes e depois de ingressar na universidade, e de como 

essa reflexão seria importante para que eu continuasse essa jornada, por assim 

dizer. 

O trabalho consiste em uma reflexão a cerca do meu processo de formação 

musical dentro e fora da universidade. O trabalho está dividido em três partes. 

Primeira parte trata do conceito de memorial formativo e de experiência de vida e 

formação. Parte dois aborda a revisão de literatura e conceitos de termos. Terceira 

parte discute os aspectos musicais dentro dos contextos acadêmicos e não 

acadêmicos. 
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2 – UMA CONVERSA COM A ACADEMIA 

 

2.1 Aprendizado formal e informal 

 

Muito se tem discutido na academia sobre aprendizado musical formal e 

informal. Alguns autores refletem sobre esses aspectos, trazendo suas visões e 

contribuições sobre o tema. Green (2000) caracteriza o aprendizado formal como 

sendo uma padronização do ensino, ou seja, com currículos estabelecidos, 

planos de estudos, professores reconhecidos e remunerados, notação musical, 

bibliografias, partituras e mecanismos de avaliação. 

As práticas de aprendizagem informal, as quais entram em contraste com 

a educação formal, não recorrem a instituições de ensino, programas ou 

metodologias específicas, nem professores qualificados ou mecanismos de 

avaliação ou certificados, e pouco ou mesmo nenhuma notação ou bibliografia 

(GREEN, 2000). 

Segundo Green (2013), o aprendizado musical informal possui cinco 

características práticas, e como elas se distinguem da educação musical formal. 

Primeiro, os próprios alunos na aprendizagem informal escolhem a música que já 

lhes é familiar, que eles gostam e têm uma forte identificação. Em contraste, na 

educação formal, os professores normalmente selecionam o repertório com a 

intenção de introduzir os alunos em áreas com as quais ainda não estão 

familiarizados.  

Em segundo, a prática de aprendizagem informal envolve tirar as 

gravações de ouvido, diferenciando-se de responder a notações ou outro tipo de 

instruções e exercícios escritos ou verbais. O terceiro ponto destaca que além do 

aprendiz ser, muitas vezes, um autodidata1, ele também adquire suas habilidades 

por meio do grupo de amigos.  

Isso ocorre consciente e inconscientemente por meio de aprendizagem 

entre pares envolvendo discussão, observação, escuta e imitação uns dos outros 

(GREEN, 2013). Isso é bem diferente do contexto formal, que envolve a 

                                                 
1
 Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter 

um professor ou mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. O próprio indivíduo, com seu esforço 
particular intui, busca e pesquisa o material necessário para sua aprendizagem. Fonte: 
https://www.significados.com.br/autodidata/ 
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supervisão de um adulto e orientação de um especialista com maiores 

habilidades e conhecimento de modo pessoal. 

Wille (2005) e Arroyo (2000) também trazem discussões sobre o tema 

com ênfase no âmbito educacional. Na concepção de Arroyo (2000 apud Wille, 

2005) seria uma das muitas possibilidades existentes na prática da educação, do 

ensino e da aprendizagem musical. Ao ampliar a prática e o ensino musical ao 

meio natural e social do homem, não o restringindo à prática educacional na sala 

de aula de uma instituição escolar, são criadas novas possibilidades ao ensino 

musical, garantindo a ampliação e a disseminação do acesso à cultura e às 

práticas musicais.  

Trazendo a visão de Arroyo (2000) sobre o assunto, a autora infere que 

transitar entre o formal e o informal é uma questão primordial. Segundo a 

pesquisadora:  

 
A educação musical contemporânea demanda a construção de novas 
práticas que dêem conta da diversidade de experiências musicais que 
as pessoas estão vivenciando na sociedade atual. Assim, transitar entre 
o escolar e o extraescolar, o “formal” e o “informal”, o cotidiano e o 
institucional, torna-se um exercício de ruptura com modelos arraigados 
que teimam em manter separadas esferas que na experiência vivida 
dialogam. (ARROYO, 2000, p. 89.) 
 

Mas esse trânsito entre o formal e o informal, que segundo a autora, 

ampliaria as possibilidades de uma educação musical, precisa ser 

instrumentalizado, é preciso que se possa olhar além do que convencionalmente 

se vê e para isso é necessário preparo conceitual, pois esse trânsito requer 

postura reflexiva, diálogo com outras áreas e revisão do campo da Educação 

Musical (WILLE, 2005 apud ARROYO, 2000). 

No domínio formal, os alunos seguem uma progressão pré-estabelecida 

um programa do curso, exames com notas, peças ou exercícios especialmente 

compostos. Por fim, durante todo o processo de aprendizagem informal, existe 

uma integração entre apreciação, execução, improvisação e composição, com 

ênfase na criatividade. Dentro do contexto formal, existe uma maior separação 

das habilidades com ênfase na reprodução (GREEN, 2013).  

A partir dessa denominação de Green (2013), a autora infere que o 

aprendizado musical informal envolve uma série de práticas, ocorrendo através 

de um processo chamado enculturação, que segundo a pesquisadora, seria a 
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aquisição de habilidades e conhecimentos musicais através das práticas musicais 

vivenciada no cotidiano, da interação com os colegas, familiares ou outros 

músicos que não atuam como professores ou da autoaprendizagem. 

Esta série de práticas às quais Green (2013) se refere, são denominadas 

de informais e incluem atividades como a improvisação, a composição e o tocar 

de ouvido. 

 

2.2 - Autoaprendizagem na guitarra 

 

A autoaprendizagem, segundo Garcia (2014), é aquela na qual o 

aprendiz exerce plena autonomia e controle sobre suas práticas educacionais. O 

autor define a autoaprendizagem como sendo a interação do indivíduo com 

múltiplos ambientes de aprendizagem, permitindo-lhe o envolvimento ativo no 

processo de aquisição de conhecimentos e habilidades.  

Esse universo musical, segundo o pesquisador, se constitui como uma 

prática de aprender música que se estabelece fora do contexto da educação 

escolar e, assim, possui elementos comuns à aprendizagem que acontece em 

espaços alternativos de ensino como projetos sociais, cursos livres de música e 

aulas particulares. 

Nesse sentido, para Garcia (2014), a autoaprendizagem tem como 

características a não legitimação ou validação de seus processos pelos órgãos 

vigentes da educação formalizada, uma sistematização e organização própria, a 

flexibilidade de conteúdos e, principalmente, a intencionalidade do aprendiz em 

aprender. 

Corrêa (2008) também discute sobre a autoaprendizagem, trazendo 

algumas reflexões sobre o assunto. Para o autor, na autoaprendizagem os 

recursos chegam nas mãos das pessoas no momento em que elas demonstram 

interesse em buscá-los, em razão de alguma música que ouviu. Neste contexto 

de aprendizagem, eles não dominam todos os códigos e sinais dos materiais 

utilizados.  

Os processos de aprendizagem, segundo o autor, se caracterizam pela 

interação entre o indivíduo e o coletivo através de formação de redes. O 

pesquisador infere que: 
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No plano individual, estão presentes a necessidade e, o interesse, às 
vezes repentino, em aprender a tocar o instrumento. A efetivação do 
desejo é realizada pelo próprio jovem através do ato, da ação de pegar 
o instrumento e sair tocando e da coragem de realizar algo que parece 
ser importante para si, bem como do estabelecimento de uma 
proximidade física com o violão, que favorece a busca e a 
experimentação nas cordas do instrumento de algo que não se sabe 
bem o que é sem garantias de acerto ou sucesso. (CORRÊA, 2008, p. 
35).  

 

Além do caráter individual, Corrêa (2008) ressalta que a troca que ocorre 

no coletivo é extremamente relevante. Uma das características da 

autoaprendizagem, segundo o autor, seria a de aprender perguntando, 

questionando, observando, reproduzindo, comparando, seja com um colega, 

amigo ou até mesmo um desconhecido. Para o pesquisador, o importante é a 

oportunidade e o momento. No plano coletivo, Corrêa (2008) ressalta que: 

 

A interação com os amigos se estabelece através dos exemplos 
tocados, falados e mostrados. A proximidade com outras pessoas que 
tocam, geralmente da mesma faixa etária, é importante, pois abre a 
possibilidade de ver e ouvir exemplos de música que se quer tocar ou 
que já se toca. A possibilidade de comparar as versões a forma como 
cada um toca contribuem para a auto-avaliação do progresso que se faz 
no instrumento. As diferenças, mesmo que sutis às vezes, são 
importantes e provocam a vontade de refazer, na busca constante por 
um aperfeiçoamento musical. (CORRÊA, 2008, p. 36). 

 

Muitas vezes, os processos de autoaprendizagem ocorrem neste 

contexto devido à “tradição” de que música não se aprende na escola, o que 

força os interessados a procurar meios alternativos (GARCIA, 2014). A 

autoaprendizagem é possível devido a características singulares e inerentes ao 

aprendiz. Segundo o autor: 

 

O indivíduo que decide aprender música sozinho tem total interesse na 
matéria e relaciona o estudo às informações presentes em seu 
cotidiano. Ele procura elementos na sua vida diária que acrescentem e 
contribuam para com o processo, estabelece para si as condições para 
desenvolver seu potencial, objetivando independência, criatividade e 
autoconfiança, e combina sentimentos e inteligência para obter 
resultados. (GARCIA, 2014, p. 4). 
 

Porém, para o pesquisador, os aprendizes possuem diferentes níveis de 

consciência sobre suas práticas de aprendizado. Nesse sentido, segue dizendo: 

 

Se, por um lado, práticas “inconscientes” ocorrem sem nenhuma 
sensação particular de que o aprendizado está acontecendo, em outro 
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extremo, práticas de aprendizagem “consciente” ocorrem quando o 
estudante sabe que está aprendendo ou se esforçando para aprender. 
Os estudantes conscientes possuem então alguns objetivos que são 
combinados com direcionamento para serem cumpridos como uma 
estrutura prática de rotina. (GARCIA, 2014, p. 56).  

 

A prática auto formativa em música é bastante comum no aprendizado de 

música popular. Segundo Garcia (2014), o fato é que as músicas normalmente 

copiadas e aprendidas pelos músicos populares já são “conhecidas” e têm por 

base o seu “gosto”. Normalmente, são músicas fortemente veiculadas pelos 

sistemas de comunicação de massa e, portanto, fazem parte dos processos de 

enculturação dos aprendizes. Isso ressalta a importância das músicas populares 

no processo de aprendizagem.  

O autor infere que quando a escuta e cópia inconscientes estão 

acontecendo, a música envolvida é bastante conhecida, e uma razão de por que 

é conhecida é porque é frequentemente ouvida, a razão para isso é que ela é 

apreciada. Ademais, quando o estudante está praticando algo que gosta, ele nem 

sempre será capaz de perceber que está aprendendo algo novo por meio do 

prazer presente nessa atitude. (GARCIA, 2014). 

Os processos sociais da autoaprendizagem em guitarra parecem ser 

levados em conta pelos guitarristas que se denominam autodidatas. Garcia 

(2014) infere que aparentemente, dizer “eu aprendi sozinho” faz com que o 

guitarrista tenha méritos entre a comunidade instrumental.  

Vivenciar a autoaprendizagem e ainda tocar bem confere ao indivíduo um 

estado de satisfação sobre a prática. O autor relaciona isso ao fato histórico de 

tantos guitarristas famosos e consagrados pelas mídias em diferentes períodos 

terem se denominado autodidatas, mesmo sendo a guitarra um instrumento com 

pouco mais de um século de invenção. De acordo com o pesquisador: 

 

Considero que todos os guitarristas eram autodidatas no instrumento, 
pois, com a magnetização elétrica dos violões e, depois, com a troca por 
corpos construídos de madeira sólida e não mais ocos, os violonistas 
apenas trocaram de instrumento, adaptando-se à nova tecnologia. Logo, 
como já foi visto anteriormente, os violonistas se tornaram guitarristas 
autodidatas. (GARCIA, 2014, p.7). 

 

A partir da compreensão do conceito de autoaprendizagem, é relevante 

considerarmos aspectos inerentes que surgem nesse processo como a 
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improvisação, a prática coletiva, a autonomia de estudo e a constante busca pelo 

aperfeiçoamento no instrumento. 

 

2.3 Conceituando a improvisação 

 

A improvisação musical é um termo amplamente discutido entre autores 

em diferentes áreas da música. Alguns pesquisadores entendem a improvisação 

não no sentido literal da palavra, ou seja, como algo que vem na hora de 

improvisar em uma música, mas sim de um processo que o estudante está 

submetido ao estudar música popular e Jazz. Segundo Rodrigues (2014): 

 

A improvisação performática é o resultado de uma árdua e longínqua 
jornada de estudo, e demanda uma preparação que envolve diversos 
aspectos a serem trabalhados pelo músico e estudante. Muitos, por 
manterem uma rotina de apreciação musical e conviver constantemente 
em ambientes musicais, acabam desenvolvendo uma capacidade 
criativa notável. (RODRIGUES, 2014, p. 1).  

 

Para o autor, a improvisação performática pode ser entendida como uma 

modalidade, por assim dizer, de composição feita em tempo real, sem a 

possibilidade de correções. Isso implica em o músico ter que pensar, geralmente, 

muito rápido na hora em que está improvisando, diferente de uma composição de 

fato, onde todos os elementos musicais presentes já estão estabelecidos. 

Segundo Sabatella (2005), a improvisação é o aspecto mais importante 

do Jazz, e paralelo a isso a criatividade é um aspecto relevante a ser levado em 

consideração na hora do improviso. Para o autor: 

 

O aspecto mais importante da improvisação é a criatividade. Este é o 
mais vital dos conceitos que um improvisador precisa entender. O 
objetivo é escutar alguma coisa interessante na sua cabeça e conseguir 
tocá-la imediatamente. O seu entendimento dos fundamentos da música 
é um aliado nessa jornada. Ele pode ajudar você a interpretar os sons 
que você escuta na sua cabeça, relacionando-os a sons que você 
conhece e compreende. A sua fluência técnica no seu instrumento é um 
outro aliado. Ela pode ajudar você a executar com precisão aquilo que 
você conceber. A inspiração, entretanto, é o que permite que você ouça 
idéias interessantes para começo de conversa. (SABATELLA, 2005, p. 
15) 
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Para o autor, a experiência do indivíduo como ouvinte e o seu 

conhecimento de teoria musical juntamente com a experimentação no 

instrumento vão definir o contexto musical no qual o músico conseguirá se expor. 

Cortes (2012) ressalta que a criação deve acontecer em tempo real com 

a sua execução, levando em consideração o uso de elementos musicais 

recorrentes nos gêneros e estilos musicais. Segundo o autor, tal abordagem pode 

ser considerada como improvisação idiomática. Para realizar a improvisação, o 

autor ressalta que o músico utiliza todo o material musical que foi absorvido 

através de estudo prévio, como citações de outras músicas, figuras rítmicas 

recursivas e fraseado relacionado ao gênero em questão. 

Pode-se notar que em todas as definições acima, a improvisação é 

tratada de forma geral como sendo uma atividade de criação musical na qual se 

obtém a forma e o conteúdo musical em tempo real, sendo que se discute a 

possibilidade de não haver preparação prévia. 

A aprendizagem formal e informal, a autoaprendizagem foram processos 

os quais vivenciei na minha trajetória como músico e guitarrista, com diferentes 

abordagens metodológicas e estratégias de ensino e aprendizagem. 
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3-  TRAJETÓRIA DO APRENDIZADO MUSICAL 

 

3.1 Aprendizagem inicial 

 

Meu primeiro contato com a música começou cedo, pois venho de uma 

família de músicos e isso estimulou o meu interesse em aprender um instrumento 

musical, a princípio, sem fins profissionais. Meus dois tios tiveram uma enorme 

influência nesse começo do meu aprendizado musical, pois me lembro de que 

minha família se reunia para realizar festas na chácara da minha avó e quase 

sempre tinha uma banda tocando, seja dos meus tios ou amigos convidados.   

Segundo Green (2001), os músicos populares aprendem tocando juntos, 

falando, assistindo outros músicos e principalmente ouvindo muita música. Dessa 

maneira, os jovens aprendem e trocam experiências. A participação da família 

como pais e amigos é fundamental para o desenvolvimento das habilidades 

musicais, segundo a pesquisadora. O músico popular, a meu ver, geralmente tem 

contato com vários instrumentos musicais no início da aprendizagem, vai 

experimentando de uma maneira informal até que decide seguir um em 

específico. 

A bateria foi o primeiro instrumento que tive contato, pois observava o 

meu tio tocando e tentava imitar os movimentos dos braços e pernas. Não me 

recordo muito como aprendi de fato a tocar bateria, mas posso afirmar que um 

dos processos foi por imitação. Em algum momento durante a apresentação da 

banda em que ele tocava me chamavam para ir dar uma “palhinha” na bateria. 

Ficava muito feliz e orgulhoso com as pessoas aplaudindo e vibrando comigo 

tocando.  

Gohn (2003) discute sobre a autoaprendizagem de bateristas. Para o 

autor, a bateria, sendo um instrumento essencialmente rítmico possibilita ao 

músico baterista realizar movimentos que são de fácil e clara visualização, 

tornando assim, o aprendizado mais fácil dos que instrumentos de sopro e 

cordas.  

Nesse processo de aprendizagem na bateria, eu ainda não tinha a 

certeza de que era isso que eu queria fazer quando me tornasse adulto. Eu não 

estudava todos os dias, não possuía uma rotina com o instrumento, apenas 
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tocava quando tinha festa em família. Era apenas uma diversão, igual jogar bola 

e brincar na rua com os amigos. 

Fiquei muito tempo sem tocar bateria, pois as festas em família 

reduziram, e o meu tio já não possuía mais a bateria, pois tinha vendido. Lembro 

que isso não fazia muita falta pra mim, pois não tive aquele desejo de continuar 

tocando bateria, e os meus pais, apesar de sempre se orgulharem por eu tocar 

um instrumento, não me influenciaram a ir para uma aula particular ou a continuar 

tocando bateria. 

Quando eu tinha onze para doze anos de idade, surgiu o interesse em 

aprender a tocar violão. Foi quando pedi para o meu tio que me ensinasse um 

acorde, e ele me ensinou o Mi Maior. Eu ficava tão feliz e orgulhoso de mim por 

saber fazer um acorde no violão, que decidi não parar mais de tocar, mesmo que 

fosse por diversão. 

Passava um bom tempo com o violão Di Giorgio2 do meu tio aprendendo 

músicas e acordes nas revistinhas que meus pais compravam para mim. Depois 

tive o meu primeiro violão, presente do meu tio de aniversário junto com uma 

revista intitulada “Como fazer os acordes no violão”. Chegava da escola todos os 

dias e já ia para o violão aprender um acorde novo, ou uma música ou um 

pedaço de uma música. Cada vez mais o interesse e a paixão pela música iam 

aumentando e a minha vontade de só fazer isso crescia.  

Recôva (2006) ressalta a importância que as revistas ViGu tiveram no 

processo de aprendizagem dos músicos populares. Para a pesquisadora, essas 

revistas representaram por anos uma das principais fontes do aprendizado 

destes músicos. 

Meu pai sempre imaginou que eu ainda queria ser baterista e estava 

querendo me presentear com uma bateria no natal, mas eu já estava querendo 

aprender a tocar guitarra já havia algum tempo. Cheguei para ele e disse que 

gostaria de ganhar uma guitarra, e então fomos a uma loja de música próxima à 

minha casa e compramos a minha primeira guitarra junto com o amplificador.  

Chegava da escola e já me trancava no quarto e permanecia horas ouvindo 

músicas que tinham acompanhamento e solos de guitarra e tentava tirar o mais 

parecido possível.  

                                                 
2
 Di Giorgio é uma empresa brasileira fabricante de instrumentos musicais fundada 

em 1908 pelo imigrante italiano Romeu Di Giorgio, em São Paulo. 
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Até então eu nunca tinha levado o estudo do instrumento a sério no ponto 

de vista de estudar teoria musical e traçar um plano de estudo na guitarra. Na 

minha concepção, estudar o instrumento significava somente ouvir as músicas e 

tirar os solos de ouvido.  Mas eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, 

eu sabia acompanhar as músicas com os acordes, sabia modular para outro tom 

e tocava os solos o mais parecido possível, mas o problema era que eu não 

sabia o que estava fazendo, qual escala estava tocando ou a qual campo 

harmônico aquele acorde pertencia.  

Em 2008 fui a um show de um renomado guitarrista americano chamado 

Joe Satriani3 com o meu tio e um primo. Eu nunca tinha ficado tão maravilhado 

com um guitarrista tocando até então. Cada nota que ele tocava, cada melodia 

junto com a harmonia me deixou hipnotizado, e foi então que eu decidi que 

jamais me separaria da música e da guitarra e que queria tocar igual a ele.  

Gohn (2003) comenta sobre a importância dos ídolos na formação do 

aprendiz. Segundo o autor: 

 

A admiração e a idolatria pelos artistas consagrados que são 
destacados nos veículos de massa conduzem seus seguidores às 
tentativas de imitação, não só no aspecto musical, mas também em um 
contexto mais amplo, no que diz respeito a pensamentos e percepções 
do universo. (GOHN, 2003, p. 25). 

 

Comecei a pesquisar escolas de música particulares à procura de um 

professor de guitarra, e foi com uma indicação de um amigo que conheci o GTR 

Instituto de Guitarra4, que é uma academia de música situada em Brasília. Me 

matriculei e passei então a ter contato com o ensino formal de música a partir do 

método da escola, contando com duas aulas semanais, sendo uma teórica e uma 

prática. 

A escola teve uma grande contribuição na minha formação, pois me deu 

base para que pudesse realizar provas de habilidade específica em escolas de 

música e universidades. Os conteúdos trabalhados nos métodos de guitarra são 

parecidos com os que são cobrados em provas de aptidão, e também me 

prepararam para o mercado de trabalho em bandas. 

                                                 
3
 Joe Satriani é um guitarrista estadunidense de rock instrumental, considerado um virtuoso na 

guitarra.  
4
 http://www.gtrbrasilia.com.br/ 
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3.2 Atuação profissional 

 

 

Freelancer 

 

Após ingressar no GTR, conheci e tive muito contato com músicos que 

atuavam não só sendo professores de música, mas também atuando como 

músicos em bandas. Meu professor de guitarra também tocava na noite e foi me 

incentivando, apresentando para outros músicos, indicando para fazer alguns 

shows ou substituir guitarristas, na gíria entre os músicos conhecido como sub e 

com isso fui ficando cada vez mais atuante no cenário musical do DF. 

Me inseri no mercado de trabalho aos 16 anos atuando como músico 

freelancer5, tocando em bares, festas e shows os mais variados estilos e gêneros 

musicais.  A partir do momento em que eu decidi que queria que a minha renda 

viesse exclusivamente da música, não parei mais de atuar nas noites de Brasília. 

Em 2009 fui chamado para tocar em uma banda de Pop/Rock, sendo o 

meu primeiro trabalho como músico fixo em uma banda. O repertório abrangia 

grandes nomes do Pop/Rock dos anos 80, 90 e 2000 do cenário nacional e 

internacional. Começamos tocando em barzinhos e o público sempre elogiava a 

banda por ter um bom gosto musical para o repertório. 

A princípio, a banda seria somente de um estilo/gênero, mas conforme 

ficávamos mais conhecidos no cenário musical, apareciam diversas propostas 

para que a banda fizesse shows e eventos particulares. Então passou a existir 

uma demanda em começar a tocar outros estilos musicais para atender às 

exigências dos contratantes. 

Então a banda foi começando a tomar um formato mais de baile, 

passando a ampliar o repertório para outros gêneros musicais, como forró, 

sertanejo, axé, xote, etc. Com esse novo formato de banda foi necessário chamar 

outros músicos para suprir as necessidades que o repertório variado requeria. A 

banda então passou a ser composta por um guitarrista/violonista, contrabaixista, 

baterista, tecladista, um vocalista e uma vocalista, e às vezes um percussionista. 

                                                 
5
 Freelancer, também conhecido popularmente no Brasil pelas expressões 

ou gírias “freela” ou “frila”, é o termo inglês para denominar o profissional autónomo que se auto 
emprega em diferentes empresas ou, ainda, guia seus trabalhos por projetos, captando e 
atendendo seus clientes de forma independente. É uma tendência muito em alta no mercado 
de relações públicas, jornalismo, design, propaganda, Web, tecnologia da informação, música e 
muitos outros. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Freelancer 
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Banda de baile 

  

Atuar em uma banda de baile me fez compreender a necessidade de 

desenvolver algumas habilidades como músico instrumentista. Percebi, que era 

necessário ter um amplo conhecimento de músicas, de preferência ser um multi 

instrumentista, ter familiaridade e facilidade em tocar diversos estilos, pois cada 

um possui suas características, como por exemplo, um padrão rítmico, 

harmônico, sendo necessário até mudar o jeito de tocar em determinados 

momentos. 

As bandas de baile de Brasília tem sido retratadas como uma das 

maiores escolas que um músico pode ter, exatamente pelo seu caráter eclético, e 

que grandes artistas do país passaram pelo baile. “Tem que tocar de A a Z, nem 

na escola se aprende isso. Milton Nascimento, Ivan Lins e Ana Carolina são 

alguns do que cantaram muito nos bailes da vida”, destaca o músico 

entrevistado6. 

Quando o músico atua como freelancer, o produtor ou diretor musical 

entra em contato e logo de início pergunta se ele toca vários estilos musicais. É 

passado um repertório que a banda irá tocar no dia do show e espera-se que o 

músico saiba, no mínimo, 80% daquele repertório. 

 Eu tive uma certa facilidade em entrar nesse meio de bandas de baile, 

pois o meu professor de guitarra no GTR atuava nesse contexto e foi me 

passando o repertório que as bandas tocavam em comum. 

As minhas dificuldades em relação ao repertório de início foram na 

questão do acompanhamento, porque eu ainda não tinha o “swing”7 na guitarra 

para tocar algumas músicas, ficava muito travado e forçando demais para tocar 

aquele padrão rítmico. Mas rapidamente fui pegando o jeito e foi ficando natural o 

modo de tocar determinados estilos musicais. 

Um fato que ocorre quando se escolhe atuar em bandas, de maneira 

geral, é que as habilidades técnicas são essenciais para o músico performer, pois 

                                                 
6
 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2009/10/18/interna_diversao_arte,149007/bandas-de-baile-afinam-os-instrumentos-para-o-
fim-do-ano.shtml 
7 “Swing” é um termo que os músicos populares utilizam para se referirem à forma como o músico 

realiza a levada (acompanhamento) no instrumento. 
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em específico o guitarrista/violonista precisa de tais habilidades para acompanhar 

ou fazer solos. 

Atuar em uma banda de baile como músico fixo não é diferente do 

freelancer, o que vai mudar é o comprometimento e dedicação. As bandas de 

baile seguem, por assim dizer, um padrão de organização. Tendo como 

referência a minha vivência, os ensaios normalmente acontecem uma ou duas 

vezes na semana, sempre visando atualizar o repertório e ir aperfeiçoando o 

show como um todo. 

No quesito renda e mercado de trabalho, há músicos licenciados que 

preferem atuar tocando em bandas a trabalhar como professor de música. No 

meu entendimento, isso ocorre pelo fato do cachê das bandas serem, na maioria 

das vezes, muito bom. Não existe uma tabela de cachê estabelecido para que as 

bandas e os responsáveis por elas sigam, mas normalmente são cobrados 100 

(cem) reais por hora tocada. 

A organização do set list8 é feita em blocos e geralmente é colocado no 

chão de uma maneira que fique visível para o músico, sendo que cada bloco 

contém um determinado número de músicas pertencentes ao mesmo 

estilo/gênero musical. (Apêndice 1) 

Normalmente, o músico de baile não necessita de uma pasta contendo 

as cifras das músicas, pois se espera que ele tenha memorizado todo o repertório 

da banda, e também gera certo mal estar com os outros integrantes visualizar 

cifras durante as apresentações, dando a impressão de que ele não se dedica a 

ouvir e tirar as músicas. 

O show é pensado de maneira que o repertório seja uma crescente 

durante a apresentação, tendo a primeira parte onde entram as músicas de 

boleros, baladas, MPB, anos 60, 70, 80, 90 e atuais. Esse primeiro momento é 

onde os músicos exibem as suas habilidades, pois são músicas de níveis 

intermediário e avançado de execução que requerem tais habilidades para serem 

executadas. 

A segunda parte do show já é pensada no divertimento do público, onde 

estilos como forró, sertanejo, axé e pagode são tocados pela banda para que 

eles possam dançar e curtir o show. Essa estrutura de show é comum nas 

                                                 
8
 Set list (ou setlist) é um documento que lista a ordem das canções que uma banda musical, 

cantor solo ou qualquer artista musical pretende tocar durante um concerto musical específico.  
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bandas de baile, é tido como um padrão a ser seguido pelos produtores e 

diretores musicais. 

Merriam (1964 apud Freire, 1992) considera a música como 

comportamento humano e parte funcional da cultura humana, sendo integrante 

de sua totalidade e refletindo a organização da sociedade em que se insere. 

Embora considere que o som musical e o resultado de processos de 

comportamento humano que são modelados por valores, atitudes e crenças das 

pessoas de uma cultura particular.  

O pesquisador buscou, através da comparação de diversas sociedades, 

chegar a funções sociais da música, por ele consideradas como “universais 

culturais”, ou seja, encontráveis em todas as culturas. A música possui várias 

funções sociais, uma deles é a de divertimento. 

Segundo Merriam (1964 apud Freire, 1992), uma das funções que a 

música exerce é a de diversão em todas as sociedades. Ele ressalta que:  

 
Contudo, que deve ser feita uma distinção entre diversão “pura” (que 
seria uma característica particular da música na sociedade ocidental) e 
diversão combinada com outras funções (que seria prevalecente nas 
sociedades ágrafas). Cabe observar que o próprio entendimento do que 
seja diversão varia de uma cultuara para outra. (MERRIAM, 1964 apud 
FREIRE, 1992, p. 32).  
 
 
 

As habilidades musicais adquiridas e desenvolvidas ao longo desse 

processo de aprendizagem e de atuação profissional que vivenciei, serviram de 

base para que eu pudesse aprimorá-las e também desenvolver novas habilidades 

na universidade. 

 

3.3 Ingresso na universidade 

 

No segundo semestre do ano 2012 ingressei no curso de Licenciatura em 

Música pela Universidade de Brasília (UnB). A escolha pelo curso foi, a princípio, 

pelo fato de não ter um curso de Bacharelado em Música Popular, que eu via 

como uma continuação na minha formação como um músico profissional atuante.  

Me matriculei na disciplina Instrumento Principal Guitarra com o professor 

Bruno Mangueira, que atua na área de música popular e Jazz, visando aprimorar 
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o meu conhecimento e nível técnico na guitarra e ampliar a minha linguagem no 

instrumento. 

Eu vinha de uma influência da guitarra Rock, que tem alguma 

particularidades, como tocar com pedais de efeito distorcido, fazendo power 

chords9, a qual a forma de tocar, improvisar e pensar é diferente da guitarra Jazz 

que tem como característica aquele som e timbre de guitarra limpo, sem efeitos 

distorcidos, acordes mais elaborados, e quando passei a ter aulas com o 

professor Bruno fui mergulhando aos poucos no universo da improvisação 

jazzística, cada vez mais fascinado pelo estilo, ouvindo grandes músicos do 

gênero, tocando temas do jazz e me familiarizando com a linguagem no 

instrumento. 

O curso de Licenciatura em Música da Universidade de Brasília oferece a 

possibilidade de cursar as disciplinas de Guitarra, Harmonia e Improvisação na 

Música Popular, Prática de Conjunto, as quais ofereceram um bom suporte para 

que se possa aprender e aperfeiçoar os conhecimentos dentro do universo da 

música instrumental. Aos poucos fui mudando a minha forma de tocar, de segurar 

na palheta, de estudar a guitarra e o violão popular, sempre aplicando o 

conhecimento que vinha adquirindo nos contextos de atuação no qual estava 

inserido. 

As disciplinas de guitarra do Departamento de Música da UnB estão 

divididas em seis níveis. A ementa das disciplinas consiste no estudo da técnica 

guitarrística e sua aplicabilidade no universo da música popular. Têm como 

abordagem procedimentos melódicos, harmônicos, improvisacionais, estilísticos, 

entre outros, com enfoque no repertório brasileiro e jazz. (Anexo 1). 

Cada nível contém uma gama de conteúdos relacionados ao estudo da 

guitarra que serão desenvolvidos ao longo do semestre, como escalas, modos, 

acordes, arpejos e repertório. Conforme os níveis vão passando, a dificuldade 

aumenta também, como transcrever um solo de sax, por exemplo, ou uma 

música inteira com melodia e acordes, fazendo com que se exercite a percepção 

do aluno. 

                                                 

9 Power chord (do inglês) ''Acorde Forte'' é uma forma de execução de acordes geralmente 
usados em guitarras elétricas distorcidas. 
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Ao final de cada semestre, o professor Bruno prepara uma apresentação 

no auditório de música do departamento com os alunos de guitarra, separando as 

apresentações de acordo com os níveis, ou seja, da Guitarra 1 à Guitarra 6. O 

objetivo dessas apresentações consiste em oferecer ao aluno a oportunidade de 

tocar o repertório proposto no semestre para o público, fazendo com que o 

músico saiba lidar com muitas pessoas o assistindo e combater, por assim dizer, 

o nervosismo que está presente em situações que envolvem uma apresentação 

performática. 

A disciplina de Guitarra não tem como propósito principal visar a 

formação do aluno enquanto um licenciando em música, mas sim de oferecer 

uma base para a formação de um performer instrumentista. No entanto, os 

conteúdos trabalhados e desenvolvidos nas disciplinas de Guitarra podem servir 

de suporte para que o aluno aplique em sua prática docente.  

Estes conteúdos foram de extrema importância para mim e contribuíram 

de forma direta para a minha atuação dentro de qualquer contexto em que eu 

seja inserido, seja em bandas de baile ou de um estilo só ou em projetos 

instrumentais. 

 

3.4 Oportunidades de aprendizagem nos contextos: formal e informal 

 

Repertório 

 

Na Universidade de Brasília eu desenvolvi habilidades que são 

necessárias para tocar um repertório de Bossa Nova, por exemplo. Na minha 

visão, eu não tirava um bom som do violão popular, o acompanhamento que eu 

fazia, comparado a outros músicos do estilo, não era bom. Então eu comecei a 

estudar o violão e as técnicas e habilidades que se desenvolvem no instrumento.   

Tomando como exemplo a música “Tardes na Tailândia” do músico 

Toninho Horta, com o auxílio do professor Bruno Mangueira, fui aprendendo a 

maneira como o músico toca, que é sem o auxílio das unhas e de uma forma 

mais dedilhada, e tentando reproduzir a sonoridade que ele tirava do violão. 

Conforme eu aperfeiçoava os estudos da guitarra com o professor Bruno, fui 

compreendendo melhor as funções harmônicas da música, trabalhei as escalas 
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de acorde, fui aprimorando o improviso, visualizando melhor o braço do 

instrumento. 

Aparentemente há um repertório padronizado para o ensino formal da 

guitarra dentro das universidades e escolas de música. Bossa Nova, Jazz, MPB. 

A justificativa para tal escolha, no meu entendimento, se deve pelo fato de a 

harmonia ser mais elaborada com acordes com notas adicionadas, extensões 

(9ª, 11ª, 13ª), possibilitando ao aluno uma maior gama de improvisação no 

instrumento. 

Esse tipo de repertório, a meu ver, é preferencialmente escolhido como 

padrão de cursos superiores de música e escolas profissionalizantes de música. 

No meu caso, foi um fator positivo visto que eu vim da aprendizagem informal e 

não tinha contato nem familiaridade com esse tipo de repertório, bem como os 

conteúdos que são abordados em cima dele. No entanto, há estudantes que 

possuem somente a experiência da aprendizagem formal, neste ponto reflito se 

esse estudante estaria preparado para ingressar no mercado de trabalho, como 

bandas de baile e freelancer. 

É importante destacar, que nesses contextos há outras habilidades que o 

ensino formal não aborda por isso a necessidade de ter o contato com a prática 

informal e, com isso, existir uma possibilidade de ter uma maior abertura do 

ensino formal e uma preocupação para formar o profissional para o mercado de 

trabalho.  

No entanto, outros estilos como o xote, sertanejo, forró, axé e reggae, 

não trabalhei na universidade dentro das disciplinas de Guitarra. Cada estilo tem 

suas especificidades em questões de swing, levada, groove que são aprendidos 

mais de ouvido e de experiências informais, no contexto de trabalho como músico 

atuante em bandas de baile ou de cada estilo descrito. 

O repertório trabalhado nas aulas de guitarra com o professor Bruno 

refletiu diretamente de forma positiva na minha atuação nas bandas de baile. Isso 

se deve pela minha busca em melhorar e aprimorar o acompanhamento nas 

aulas de guitarra e aplicar os conteúdos fora da academia, e também me auxiliou 

a desenvolver um melhor acompanhamento harmônico.  

Aprendendo acordes novos e alguns caminhos harmônicos, pude aplicar 

isso em outros contextos. O músico de baile tem uma certa liberdade em tocar, 
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pois pode adicionar notas de extensão, usar inversões de acordes, deixando 

assim o acompanhamento mais rico, por assim dizer. (Apêndice 1) 

 

 

Tirar de ouvido 

 

O tirar a música de ouvido, tanto nos contextos acadêmicos e não 

acadêmicos, envolvem, a meu ver, o mesmo processo ou caminho para a 

aprendizagem. Corrêa (2008) ressalta alguns procedimentos que envolvem o tirar 

de ouvido. Segundo o autor, os procedimentos utilizados para tirar uma música 

são múltiplos e, muitas vezes, integram várias ações e sentidos, como a 

observação, a audição, a procura, a experimentação e a dedução.  

Durante a minha trajetória de aprendizagem musical, eu fui adotando os 

procedimentos utilizados por Corrêa (2008). Eu considero que este processo é 

intuitivo, pois foi acontecendo comigo de forma aleatória. Me recordo que para 

aprender uma música de ouvido eu utilizava alguns recursos como repositórios 

de vídeos como o YouTube, aparelhos de som e contava também com o auxílio 

das revistas e sites de cifras quando não conseguia ouvir determinado acorde ou 

tirar determinado solo ou melodia. 

O procedimento que eu adotava para tirar determinada música dependia 

do grau de dificuldade da mesma. Quando era uma música simples ou de 

dificuldade moderada, por assim, dizer, eu colocava no aparelho de som e 

escutava a música inteira uma vez, mapeando os caminhos harmônicos da 

música. Na segunda vez que ouvia, já começava a tocar junto com a gravação, 

prestando atenção tanto nos acordes quanto no acompanhamento (levada) da 

música. O passo seguinte, por assim dizer, seria de memorizar a música e a sua 

forma não tocando mais junto com a música, e sim nas bandas de baile ou nas 

aulas de guitarra. 

Quando a música possuía um grau elevado de dificuldade, eu buscava 

vídeos no YouTube de outras pessoa tocando ou ensinando para que pudesse 

visualizar em qual região do braço a harmonia está sendo tocada, a posição dos 

acordes e as digitações dos solos. Outra ferramenta que utilizo que me auxilia a 

transcrever e a tirar solos e melodias é o software Windows Media Player 
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(WMP)10. Este programa tem a função de diminuir a velocidade da música, 

fazendo com que em determinado trecho que haja alguma dificuldade em ouvir 

no tempo real, essa ferramenta ajuda bastante. 

Gohn (2001) ressalta a importância que a tecnologia musical teve em 

diversos âmbitos da música. Seja na educação musical, evolução dos 

instrumentos, surgimento da música eletroacústica, surgimento dos estúdios de 

gravação, etc. Segundo o pesquisador: 

 

O desenvolvimento tecnológico sempre teve ampla influência na música, 
seja nos seus mecanismos de produção, distribuição, ou mesmo em seus 
estilos e tendências. Qualquer indivíduo relacionado à música é 
invariavelmente requisitado a um envolvimento com a tecnologia, travando 
contato com um linguajar que se estende desde o mero manuseio de um 
aparelho de som até o funcionamento de complexos processadores digitais 
de som. Chegamos a este estágio através de uma história tecnológica que 
se confunde com o percurso traçado pela própria música, culminando com 
o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e com a criação 
do complexo sistema da indústria fonográfica. (GOHN, 2001, p. 1). 

 

O autor infere que com o surgimento das tecnologias na música, a 

metodologia dos professores passou a incorporar estúdios caseiros, trabalhando 

diferentes aspectos da música com os alunos utilizando a gravação como 

ferramenta avaliativa. A figura do artista e produtor musical ganhou uma nova 

dimensão a partir da figura do ídolo, central em diversos estilos musicais da 

segunda metade do século XX. (GOHN, 2001). 

Na universidade, tive certa facilidade em tirar as músicas e os solos de 

ouvido, pois eu já tinha experiência em tirar de ouvido atuando nas bandas de 

baile, e isso contribuiu muito para que eu pudesse transcrever os solos 

solicitados pelo professor Bruno como exigência da disciplina de Guitarra. 

 

Técnica 

 

Antes de entrar no contexto formal do ensino de música, eu não tinha um 

estudo sistemático da técnica no instrumento. Não tinha uma rotina de estudo e o 

desenvolvimento vinha conforme eu tirava os solos e acompanhamento das 

                                                 
10

 O Windows Media Player (WMP) é um programa reprodutor de mídia digital, ou 
seja, áudio e vídeo em computadores pessoais.  
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músicas. Na minha jornada musical dentro do contexto formal passei por algumas 

abordagens de técnica no instrumento. 

Ribeiro (2011) discute o conceito de técnica e sua funcionalidade na 

música. Para o autor: 

 

A técnica pode ser definida como o procedimento ou conjunto de 
procedimentos que tem como objetivo um determinado resultado. Toda 
ação que objetive um resultado exige uma técnica. Desde o mais 
simples varrer de chão à mais complexa arte oriental. Dessa forma, a 
técnica não é um fim em si próprio, mas somente um meio de se chegar 
a um resultado. Assim, quando dizemos que determinado artesão tem 
uma técnica refinada, queremos dizer que ele desenvolveu um 
procedimento que o possibilitou alcançar determinado resultado. 
(RIBEIRO, 2011, p. 6).  

 
 

Segundo o autor, em música a técnica está relacionada com a 

capacidade de se alcançar um melhor resultado no instrumento com o mínimo de 

esforço. Isso implica em não precisar levantar muito os dedos para se executar 

uma nota, até o melhor posicionamento da guitarra para evitar tensões e uma 

possível lesão no futuro. 

No Instituto de Música GTR, no qual fui aluno, anteriormente ao ingresso 

na Universidade de Brasília, o estudo da técnica no instrumento junto com o 

metrônomo era constante. Todas as apostilas do método da escola tinha a parte 

que abordava a técnica e que na medida em que o aluno progredisse, ficava mais 

difícil de executar os exercícios, como também estudar trechos de solos onde a 

técnica apurada é pré-requisito mínimo. Como a proposta da escola era formar 

guitarristas com enfoque no rock, então era de certa forma priorizada a agilidade 

no instrumento.  

Na universidade, o estudo da técnica nas aulas de guitarra está voltado 

para o universo do jazz e da música popular. Nesse ponto, era diferente do que 

eu estudava no GTR, pois os exercícios, músicas ou trechos de solos eram com 

guitarra distorcida. Na disciplina de guitarra com o professor Bruno, a técnica 

envolvia outras abordagens de exercícios, com som limpo e sem efeitos, 

transcrição de solos de outros instrumentos como saxofone, trompete e piano, e 

também estudo da técnica da mão direita para violão popular. 

Os dois contextos de ensino nos quais tive contato tinham metodologias 

e ferramentas para o estudo da técnica, com abordagens diferentes. O professor 
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Bruno sempre repetia uma frase que ele ouviu do guitarrista e compositor Hélio 

Delmiro11, que a falta de técnica no instrumento inibe a capacidade do músico em 

compor.  

Ter estudado e conhecido diferentes métodos e abordagens na técnica 

do instrumento na universidade e fora dela influenciou diretamente na minha 

atuação profissional como guitarrista, atuando em contextos como bandas de 

baile. Passei a tocar de forma mais limpa, por assim dizer, que consiste em tocar 

as notas de maneira que cada uma delas possa ser ouvida, tanto no 

acompanhamento quanto na hora de fazer solos. 

 

Leitura  

 

Fireman (2010) ressalta que na música, a leitura de partitura envolve uma 

série de informações que devem ser conhecidas antecipadamente, como por 

exemplo, saber a tonalidade da música ou a armadura de clave para que se 

possa aplicar corretamente as alterações no instrumento e saber a fórmula de 

compasso ou o andamento para estabelecer o pulso da música. 

Antes de ingressar no curso de Música na Universidade, eu não tinha tido 

nenhum contato com o estudo da leitura musical. No GTR eu tinha aulas de 

teoria musical, mas nada voltado especificamente para a leitura no instrumento, e 

só fui ter contato com a leitura musical quando fiz um preparatório para a prova 

de habilidade específica para ingressar na Licenciatura. 

Nas aulas de guitarra, o professor Bruno utiliza o livro de leitura que é 

usado na Berklee College of Music, intitulado A Modern Method for Guitar, 

contendo três volumes. Esse livro traz um passo a passo de como estudar a 

leitura aplicada à guitarra, começando de forma bem simples com figuras rítmicas 

mais duradouras e sem síncope. 

Este livro, juntamente com as dicas do professor Bruno tem me ajudado 

bastante a desenvolver a fluidez ao ler uma partitura à primeira vista. Os 

guitarristas em geral, no meu entendimento, não estudam a leitura na guitarra 

porque a mesma não faz parte do cotidiano de estudo dele, e sim a leitura de 

                                                 
11

 Hélio Delmiro é um importante nome da guitarra brasileira e da música popular. Gravou discos 
com diversos artistas de nome nacional e internacional, entre eles Elis Regina, Sarah Vaughan, 
Cesar Camargo Mariano, etc. 
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cifras, a menos que ele faça parte de uma Big Band12, por exemplo, onde é 

essencial possuir uma boa leitura. Isso ocorre pelo fato de que a leitura à primeira 

vista para quem toca guitarra não é parte essencial no estudo de forma geral, 

diferente de um estudante de música clássica que precisa estar em contato com 

a leitura diariamente. 

Fireman (2010) reflete sobre a importância da leitura musical à primeira 

vista. Segundo o autor: 

 

A importância dada à leitura à primeira vista pelos estudantes varia de 
acordo com a necessidade da tarefa em suas atividades. Por exemplo, 
se participa de algum grupo musical que exija a habilidade ou se a 
estrutura de seu instrumento o obriga a ler. No caso dos instrumentos, o 
saxofone que é puramente melódico e solista na maioria das vezes 
obriga os saxofonistas a desenvolverem um bom nível de leitura musical 
à primeira vista. Já os violonistas, principalmente os de música popular, 
utilizam muito as cifras que representam os acordes. (FIREMAN, 2010, 
p. 56). 

 

Para exercitar a leitura de cifras, não estudei e nem utilizei nenhum 

método para isso, tanto no contexto informal onde estudava sem professor, nas 

aulas na universidade e no GTR. Como a leitura de cifra sempre esteve presente 

na minha rotina de estudos, tirando música, não tive a necessidade de ter contato 

com alguma estratégia de ensino ou aprendizado para tal habilidade. 

No contexto profissional no qual estou inserido, como enfatiza Fireman 

(2010), não foi necessário ou essencial possuir boa leitura à primeira vista de 

partitura, pois as bandas de baile no geral e o repertório delas não exigem que o 

músico possua tal habilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Big band é uma expressão da língua inglesa que indica um grande grupo instrumental 
associado ao jazz. Esse tipo de formação foi muito popular dos anos 20 aos anos 50, período que 
conhecido como a Era do Swing. É uma das formações musicais mais usadas pelos artistas de 
jazz. 
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Considerações finais 

 

A partir desse trabalho em forma de memorial formativo, pude expor e 

refletir sobre tudo o que vivenciei na minha caminhada musical. Foi possível 

expor e analisar alguns aspectos durante a minha jornada musical desde a 

aprendizagem inicial, passando pela atuação profissional e após ingressar na 

universidade. Vale ressaltar que a minha formação musical teve início no 

ambiente familiar, sendo primordial o meu desenvolvimento e o interesse em ser 

um profissional da área. 

Ao refletir sobre quais foram estes aspectos acadêmicos e não 

acadêmicos, pude trazer uma literatura que os embasava e de como eles 

contribuíram para a minha formação musical dentro e fora da universidade, e a 

partir dessa reflexão, buscar sempre o aperfeiçoamento musical e no 

instrumento, ampliação de repertório e sempre buscando conhecimento para que 

isso sempre contribua de maneira positiva para a minha atuação profissional, e 

também na atuação como docente, que é uma profissão que almejo futuramente. 

  Ao realizar este trabalho, tive como propósito, além de analisar minha 

formação musical dentro e fora da academia, contribuir para que as pessoas 

leiam este trabalho e se interessem em falar sobre sua trajetória de vida e 

formação, que a meu ver, dentro do Departamento de Música da Universidade de 

Brasília, faltam pesquisas deste tipo, pois os trabalhos sempre estão enfatizando 

um professor ou músico, ou seja, parte de outro indivíduo.  

 A ideia surgiu em conjunto com a minha orientadora, visto que este era 

um tema que mais se aproximava da minha ideia de trabalho de conclusão de 

curso, e também trazer uma contribuição nesta área de trabalhos autobiográficos 

para a universidade e para o curso de Licenciatura em Música da Universidade 

de Brasília.  

Contudo, esta pesquisa não limita o assunto exposto, mas sim de ser um 

ponto de partida para ampliar as reflexões e compreensões de experiências 

sobre formação ao longo da vida de músicos profissionais. 
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APÊNDICE 1 

 

BANDA DE BAILE Universidade 

BLOCO 1 
HOTEL CALIFÓRNIA - Bm 
HELP - Bm 
MEDLEY LULU – Toda Forma de amor/ um 
certo alguém / último romântico 
 
BLOCO 2 
UPTOWN FUNK – Dm 
ADVENTURE OF A LIFETIME – C 
I FEEL GOOD - D 
TAKE ON ME – A 
 
BLOCO 3 
UM ANJO DO CÉU - C 
IS THIS LOVE – F#m 
RUDE – F# 
 
BLOCO 4 
RINDO ATÔA 
XOTE DA ALEGRIA – G 
XOTE DOS MILAGES – G 
NOSSO XOTE – A 
 
BLOCO 5 
LA BARCA - D 
BESSAME MUCHO - Dm 
BORBULHAS DE AMOR - E 
A DAMA DE VERMELHO - E 
FRUTO ESPECIAL - E 
 
BLOCO 7 
MEU ERRO – A 
MULHER DE FASES – G 
ANA JÚLIA – E 
PINTURA ÍNTIMA - E 
 
BLOCO 6 
ALÔ PORTEIRO - D 
SHOW DAS PODEROSAS – Bm 
BANG – G 
NÃO VOU MAIS ATRÁS DE VOCÊ - F 
INFIEL – Am 
COMO FAZ COM ELA – F#m 
 
BLOCO 7 
HOJE EU TÔ TERRÍVEL – Bm 
VAI VENDO - Dm 
CAMAROTE – A 
FIQUEI SABENDO – C#m 
VIROTE – C#m 
EU, ELA E A AMIGA DELA - C 
 
BLOCO 8 
TWIST AND SHOWT – C 
LA BAMBA - C 

Inst. Princ. Guitarra 1 

Águas de março 

Balanço zona sul 

Bananeira 

Café com pão 

Canto de Ossanha 

Estrada do Sol 

Lugar comum 

Nanã 

O cantador 

Telefone 

Só danço samba 

 

Inst. Princ. Guitarra 2 

A noite do meu bem 

Água de beber 

Amazonas 

Chega de saudade 

Coisa mais linda 

Copacabana 

Coração vagabundo 

Deixa 

Fim de semana em El Dourado 

Fita a amarela 

Inútil paisagem 

Manhã de carnaval 

Minha saudade 

Minha namorada 

O barquinho 

Samba da pergunta 

Valsinha 

Wave 

 

Inst. Princ. Guitarra 3 

Ah, se eu pudesse 

Batida diferente 

Cerrado 
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DO SEU LADO – D 
UÍSQUE A GO GO – E 
HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN – C 
I WILL SURVIVE - Am 
 
BLOCO 9 
CHORANDO SE FOI / PRETA - Dm 
LARGADINHO - Em 
DANÇANDO – G 
PAÍS TROPICAL – C 
NÃO QUERO DINHEIRO 
DESCOBRIDOR DOS SETE MARES 
 
ENCERRAMENTO 
 
EVA – D (TODOS) 

Céu e mar 

Desafinado 

Ela é carioca 

Eu e a brisa 

Garota de Ipanema 

Influência do jazz 

O morro não tem vez 

O pato 

 

Inst. Princ. Guitarra 4 

Samba de uma nota só 

Você e eu 

Preciso aprender a ser só 

Rapaz de bem 

Só tinha de ser com você 

Tem dó 

Triste 

Tristeza de nós dois 

 

Inst. Princ. Guitarra 5 

Apelo 

Brigas nunca mais 

Choro bandido 

Corcovado 

Falando de amor 

Ilusão a toa 

Insensatez 

Lôbo bobo 

Look to the sky 

Meditação 

Nós e o mar 

Outra vez 

Pra machucar meu coração 

Primavera 

Rio 

Samambaia 

Samba do avião 

Samba e amor 
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ANEXO 1 

 

 

Plano de Ensino 

 

Instrumento Principal Guitarra 1-6 

 

 

Professor: Bruno Mangueira | brunomangueira@gmail.com Semestre: 2016/1 

Local: Departamento de Música da UnB, Prédio SG 2, Sala AT-63/8 

 
Ementa 
 

Estudo da técnica guitarrística e sua aplicabilidade no universo da música popular. 

Abordagem de procedimentos melódicos, harmônicos, improvisacionais, estilísticos e 

outros, com enfoque nos repertórios brasileiro e jazzístico. 
 
 

Objetivos 
 

Fornecer ao(a) aluno(a) ferramentas práticas e teóricas para atuação como guitarrista 

acompanhador(a) e/ou solista em diferentes contextos instrumentais e estilísticos, no 

âmbito da música popular. Contribuir para o conhecimento de repertório referencial, o 

domínio de recursos disponíveis e a percepção das relações entre os aspectos técnicos 

e artísticos da música. 
 
 

Conteúdos programáticos* 
 

* Ao final deste Plano de Ensino 
 

 

Material necessário 
 

Instrumento, cabo, bibliografia, lápis, borracha, régua, canetas, caderno de 

partitura/caderno de anotações, Tabela de Exercícios e Andamentos (semanal). 
 
 

Afinação 
 
O(a) aluno(a) deve afinar seu instrumento (A 440) antes do início da aula. 

 

 

Dropbox 
 

Todos os alunos devem ter cadastro no Dropbox (www.dropbox.com) e compartilhar 

a pasta Guitarra. Nela ficará disponível o material da disciplina. 

 
Nenhum arquivo deve ser removido para outro local do computador, pois neste caso ele some da pasta 

compartilhada de todos. Sugere-se que o(a) aluno(a) copie todo o conteúdo para uma pasta particular em seu 

computador, para que  possa guardar o material ao término do semestre 

 

Procedimentos de ensino e avaliação 

mailto:brunomangueira@gmail.com
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Realização das atividades propostas 

Frequência — obs.: a tolerância para atraso será de 10min 

Bibliografia básica 
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  . Songbook Edu Lobo. Rio de Janeiro: Lumiar, 1994. 

  . Songbook Gilberto Gil. Vols. 1-2. Rio de Janeiro: Lumiar, 1992. 
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Conteúdos programáticos 
 

Inst. Princ. Guitarra 1 Inst. Princ. Guitarra 2 Inst. Princ. Guitarra 3 Inst. Princ. Guitarra 4 
Revisão de conceitos básicos: 
- Postura corporal e posição da guitarra 
- Técnicas de mão direita e mão esquerda 
- Técnica e economia 
- Sonoridade e equipamento 

Estudos de palhetadas 

Escala maior: 

- Digitações (“sistema 5” ou “CAGED”) 
- Modos (relações escala-acorde) 
- Padrões melódicos 
- Arpejos 

 

Conceitos básicos de improvisação: 
- Formas (blues, AABA, “Rhythm changes”) 
- Progressões diatônicas em tonalidade 
maior 
- Preparação IIm7–V7 para acordes 
maiores 

 
Transcrição de melodias e harmonias 

Leitura à primeira vista 

Repertório: 10 obras com nível médio de 
dificuldade, compreendendo diferentes 
estilos de música popular, com enfoque nos 
repertórios brasileiro e jazzístico. Serão 
abordadas as execuções de melodias, 
acordes e padrões de acompanhamento. 

 
Recital de encerramento de semestre 

Escala menor harmônica: 
- Digitações (“sistema 5” ou “CAGED”) 
- Padrões melódicos 
- Arpejos 

 

Improvisação: 
- Preparação IIm7(b5)–V7(b9) para acordes 
menores 
- Progressões diatônicas em tonalidade 
menor 
- Progressões harmônicas com uso de 
acordes de empréstimo modal (AEM) 

 

Transcrição e análise de melodias e 
harmonias 

 
Leitura à primeira vista 

 
Repertório: 10 obras com nível médio de 
dificuldade, compreendendo diferentes 
estilos de música popular, com enfoque nos 
repertórios brasileiro e jazzístico. Serão 
abordadas as execuções de melodias, 
acordes, padrões de acompanhamento e 
peças solo (“chord melody”). 

 

Recital de encerramento de semestre 

Escala menor melódica: 
- Digitações (“sistema 5” ou “CAGED”) 
- Modos Im6, IV7(#11) e VII7(#9) 

- Padrões melódicos 
- Arpejos 

 
Improvisação: 
- Preparações com uso de dominantes do 
tipo X7(#11) e X7(#9) 

- Substituição de dominante por trítono 
(subV7) 

 

Transcrição e análise de melodias e 
harmonias 

 
Leitura à primeira vista 

 
Repertório: 10 obras com nível 
médio/avançado de dificuldade, 
compreendendo diferentes estilos de 
música popular, com enfoque nos 
repertórios brasileiro e jazzístico. Serão 
abordadas as execuções de melodias, 
acordes, padrões de acompanhamento e 
peças solo (“chord melody”). 

 
Recital de encerramento de semestre 

Tríades de estrutura superior (TES): 
- Sobre acordes maiores 
- Sobre acordes menores 
- Sobre acordes do tipo “sus” 
- Sobre acordes dominantes 

 
Escalas pentatônicas: 
- Sobre o acorde maior 
- Sobre o acorde menor com sétima 
- Sobre o acorde meio-diminuto 
- Sobre acordes dominantes 

 
Improvisação: 
- Uso de TES em diferentes progressões 
harmônicas 
- Uso de escalas pentatônicas em 
diferentes progressões harmônicas 

 

Transcrição e análise de melodias, 
harmonias e improvisos 

 

Leitura à primeira vista 
 

Repertório: 10 obras com nível 
médio/avançado de dificuldade, 
compreendendo diferentes estilos de 
música popular, com enfoque nos 
repertórios brasileiro e jazzístico. Serão 
abordadas as execuções de melodias, 
harmonias, padrões de acompanhamento e 
peças solo (“chord melody”). 

 
Recital de encerramento de semestre 



 

 
 

  

Inst. Princ. Guitarra 5 Inst. Princ. Guitarra 6 
Escala diminuta: 
- Digitações 
- Modos (relações escala-acorde) 
- Padrões melódicos 
- Arpejos 

 

Escala de tons inteiros: 
- Digitações 
- Padrões melódicos 
- Arpejos 

 

Improvisação: 

- Progressões harmônicas com uso de 
acordes diminutos 
- Preparações com uso de dominantes do 
tipo X13(b9) e X9(#5) 

 

Transcrição e análise de melodias, 
harmonias e improvisos 

 

Elaboração de arranjo para duo 

Leitura à primeira vista 

Repertório: 10 obras com nível avançado de 
dificuldade, compreendendo choro, bebop e 
música instrumental brasileira. Serão 
abordadas as execuções de melodias, 
harmonias, padrões de acompanhamento e 
peças solo (“chord melody”). 

 
Recital de encerramento de semestre 

Escala menor harmônica (continuação): 
- Modos Im7M, bIII7M(#5), Vsus(b9,b13), bVI7M(#9) e VIIdim 

 

Escala menor melódica (continuação): 
- Modos IIsus13(b9), bIII7M(#5,#11), V9(b13) e VIm9(b5) 

 

Tríades e tétrades de estrutura superior na escala diminuta: 
- Sobre o acorde diminuto 
- Sobre o acorde do tipo X13(b9) 

 

Improvisação: 
- Preparação IIm9(b5)–V7(#9) 

- Uso do acorde maior com 5
a 
aumentada — X7M(#5) 

- Usos do acorde do tipo X7M(#9) 
- Uso dos acordes do tipo “sus” 
- Uso das TES da escala diminuta em diferentes 
progressões harmônicas 

 

Transcrição e análise de harmonias, improvisos e peça solo 
(“chord melody”) 

 

Elaboração de arranjos para duo e solo (“chord melody”) 

Leitura à primeira vista 

Repertório: 10 obras com nível avançado de dificuldade, 
compreendendo diferentes estilos de música popular, com 
enfoque nos repertórios brasileiro e jazzístico. Serão 
abordadas as execuções de melodias, harmonias, padrões 
de acompanhamento e peças solo (“chord melody”). 

 
Recital de encerramento de semestre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


